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Van de redactie
Wat een seizoen! Een seizoen om gauw te vergeten, maar dat ons nog 
lang zal heugen. Iedereen hunkert naar een nieuw normaal seizoen en 
hopelijk kan dat ook vanaf september. We hopen er het beste van.

In deze laatste aftrap van dit seizoen onze gebruikelijke rubrieken. In het 
interview een echte Boekel Sport man uit een echte Boekel Sport familie. 
Zulke mensen zijn onmisbaar bij een vereniging. In Geselecteerd een se-
lectiespeler die zich binnenkort op gevaarlijk terrein gaat begeven. In het 
Jeugdportret maken we kennis wederom kennis met een tweeling. Ze heb-
ben veel plezier in het voetbal en hopen weer op echte wedstrijden. 

Nieuws vanuit de jeugdcommissie die in volle voorbereiding is op het nieu-
we seizoen en nog enkele vacatures kent. 

Blij nieuws kunnen we vermelden bij de Familieberichten, wellicht met een 
Boekel	Sport	toekomst	in	het	verschiet.	Proficiat	allen!

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd om invulling te ge-
ven aan ons clubblad. We bedanken de adverteerders voor hun bijdrage 
en steun. We bedanken het bestuur voor hun medewerking.
Voor nu wensen we iedereen nog veel goede voetbalmomenten toe en 
voor	daarna	een	hele	fijne	vakantie.	Tot	het	nieuwe	seizoen!
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Het einde van dit bijzondere voetbalseizoen is weer inzicht. Bijzonder 
op een manier die we met z’n allen niet hebben zien aankomen en ook 
zeker niet hebben gewild. Wie had kunnen denken, dat na een toch 
hoopvol begin in augustus, heel snel daarna Corona wederom een 
seizoenverloop ging bepalen.

Nu op de valreep de coronacijfers gestaag dalen worden de beperkende 
maatregelen ook snel minder. Het gezamenlijk trainen en onderlinge partij-
tjes zijn nu ook voor alle senioren weer mogelijk. Het douchen is ook weer 
toegestaan en de kantine en het terras mogen weer open, natuurlijk wel 
met inachtneming van de nog geldende maatregelen. Ik hoop dan ook van 
harte dat nu op het einde van dit toch wel erg frustrerende seizoen, velen 
nog op een leuke manier het seizoen kunnen afsluiten met onderlinge par-
tijtjes en het gezellig samenzijn in de kantine of op het terras.
Zoals beloofd willen we extra activiteiten gaan organiseren voor al onze 
leden. Wanneer dit kan is natuurlijk ook afhankelijk van de beperkingen die 
de coronamaatregelen met zich meebrengen, wellicht pas bij aanvang van 
het nieuwe seizoen. Maar tot het einde van dit seizoen is het voor iedereen 
mogelijk om te trainen en te voetballen en zal de kantine op de gebruike-
lijke dagen open zijn.

In het weekend van 5-6 juni was het prima weer en gelukkig weer een ge-
zellige drukte op het sportpark. Je ziet aan alles en iedereen dat we er weer 
aan toe zijn om te kunnen sporten en elkaar te ontmoeten.
Ik kwam mensen tegen, die ik normaal bijna wekelijks op het sportpark 
tegenkom, maar nu soms wel een half jaar of langer niet gezien heb. De 
sfeer was dan ook opperbest en het was gezellig. Ik hoop dat dit de komen-
de weken ook zo zal zijn om toch nog met een enigszins tevreden gevoel 
het seizoen af te sluiten. 

Van de voorzitter
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Wat toen mij maar ook andere opviel was dat het sportpark er prachtig bij 
ligt! Ondanks alle corona perikelen hebben de mannen van de maandag 
en vrijdag ploeg ons sportpark geweldig goed onderhouden. Het ziet er 
werkelijk tiptop uit!
Ook een woord van dank aan al onze vrijwilligers en sponsoren, dat we in 
dit moeilijke jaar toch op jullie hebben kunnen rekenen, bedankt daarvoor!
Ik	wens	iedereen	een	hele	fijne	vakantie	en	hoop	jullie	allen	volgend	sei-
zoen weer zonder al te veel coronamaatregelen te kunnen ontmoeten.

Met sportieve groet, Paul van den Berg

Wij	feliciteren	Tijn	van	Lankvelt	en	Sanne	Swinkels	met	de	geboorte	van	
hun zoon Mees op zaterdag 17 april 2021. Felicitaties kunnen bezorgd 
worden in de Irenestraat op nr.23, 5427 CV in Boekel…

Wij feliciteren Pieter van Dongen en Anke Zomers met de geboorte van 
hun zoon Job op zaterdag 1 mei 2021. Felicitaties voor het gelukkige gezin 
kunnen bezorgd worden op Veenmos 43, 5427 HN in Boekel.

Wij feliciteren Johan Swarts en Myrna Linders met de geboorte van hun 
zoon	Tijn,	broertje	van	Flore	en	Dieke,	op	maandag	31	mei	2021.	Felici-
taties voor dit gelukkige gezin kunnen bezorgd worden op Peelstraat 19, 
5427 EJ in Boekel.

Wij	feliciteren	Jan	Tielemans	en	Doris	Spierings	met	de	geboorte	van	hun	
zoon Deen op dinsdag 1 juni 2021. Gelukwensen kunnen bezorgd worden 
op Zandhoek 17b, 5427PJ in Boekel.

We feliciteren Jan van den Elzen met zijn koninklijke onderscheiding, lid 
van de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt op maandag 26 april 2021. 

Familieberichten
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In the picture:
John van Muyen

Foederer
Member Crowe Horwath International

FINANCIEEL ADVIES
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Geselecteerd
Naam: Jordy Donkers 
Elftal: Boekel Sport 2     
Leeftijd: 25 jaar 
Woonplaats: Boekel
Broer/zus: Twee	zussen,	Iris	en	Myrne
Burgerlijke staat:	 Relatie	met	Juul	Termeer,	 
 3 jaar 
Studie/beroep: 2 jaar geleden afgestudeerd 
 aan HAS Hogeschool, 
 Bedrijfskunde & Agribusiness. Sindsdien werkzaam 
 in de champignonkwekerij van mijn ouders.
Historie: Bij de F’jes begonnen en sinds 5 jaar bij de selectie.
Favoriete positie: Opkomende	linksback	of	de	Twente-variant.		 	
Fitheid: Kan altijd beter, een aantal keer last van mijn enkels  
 gehad maar dit jaar amper last van.
Mooiste moment: Het jaar met Boemboem Peter vd Rijdt waarbij we   
 zowel kampioen als de beker wonnen. Daarnaast   
	 kampioen	met	de	A1	en	t	Twidde	was	ook	mooi!
Grootse blunder: Wedstrijd in de jeugd waarbij ik de keeper uit  
 speelde, richting de goal schoot en de bal vervolgens  
 bleef liggen in een plas. Een andere blunder is een  
 terugkopbal die over de keeper in de goal belande…
Trainen: Twee	keer	in	de	week	trainen,	elke	training	anders		
 waarbij het zowel fanatiek en gezellig is.
Tweede sport: Zaalvoetballen en sinds kort tennissen. Daarnaast ga  
	 ik	binnenkort	beginnen	met	off	the	road	crossen.  
Gezelligste kantine: BoekelSport.
Drank:                      Pilske. 
Mooiste shirt:           Inter Milan 
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Nederlandse club: PSV.
Nederlandse speler:  Camiel van Alphen
Vrije tijd:  Chillen met vrienden en boot varen. 
Muziek:  Van alles.  
Televisie/film:  Undercover.
Voetbaltoekomst:  Fit blijven en hopelijk nog een keer kampioen.
Corona: 	 	 Terrassen.
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4 t/m 6 augustus 2021 (zomervakantie)
Voor wie?
Ben jij 6 t/m 16 jaar? Dan kan jij je opgeven voor dit 3-daags 4-Skills spek-
takel, ook als je geen lid bent van de club. Je kunt je alleen of met een paar 
andere spelers opgeven, maar ook met je hele team voor een geweldige 
trainingskamp samen. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, 
niveau en persoonlijke verzoeken. Aanpassingen kunnen gemaakt worden, 
maar altijd in overleg met de ouders.

Wat mag u verwachten van 4-SKILLS?
•	 Nieuw uitdagend en variërend programma van 10.00u – 15.00u
•	 Individuele, persoonlijke aandacht van onze gediplomeerde en ervaren 

trainers
•	 Veilig en betrouwbaar klimaat
•	 Gaaf 4-Skills voetbalshirt
•	 Elke dag onbeperkt fruit/ drinken bij de zelf meegebrachte lunch (van-

wege allergieën)
•	 Kans op het winnen van mooie medailles bij de verschillende activiteiten
•	 Gave beker voor iedere deelnemer bij het afsluiten van het kamp
•	 Gratis opvang mogelijk met leuke activiteiten tot 16.30u
•	 Ontzettend veel plezier met een onvergetelijke ervaring en veel  

persoonlijke groei.

BEN JE ER OOK BIJ ONZE VOETBAL-
DAGEN BIJ V.V BOEKEL SPORT?

VOETBALSCHOOL
4 skils / BOEKEL SPORT
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Wat kost het?
1 dag € 34.98
2 dagen € 69.98
3 dagen € 99,98

Niet leuk is geld terug garantie
4-Skills Soccer Academy heeft een zeer hoge waardering van zowel de kin-
deren als van hun ouders (cijfer 9,2 gemiddeld!) en is er daarom zeker van 
dat we hele leuke voetbaldagen organiseren. Omdat we begrijpen dat het 
voor nieuwe deelnemers en hun ouders best lastig is in te schatten of de 
4-Skills voetbaldagen wel leuk gevonden wordt hebben we een ‘niet leuk is 
geld terug garantie’.
Als uw kind voor de eerste keer mee doet aan de 4-Skills voetbaldagen en 
hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis dan ontvangt u het 
inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Voor u als ouder een stuk 
extra zekerheid en voor uw kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen 
zonder risico.
De “niet leuk = geld terug garantie” is geldig:
•	 Voor elke nieuwe deelnemer van 6 t/m 11 jaar.
•	 Exclusief de kosten van het ontvangen 4-Skills voetbalshirt.
•	 Uw kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft 

is het voor ons voldoende. 

We hopen het hiermee u en uw kind makkelijker te maken om voor onze 
voetbaldagen te kiezen. En u weet dat we er alles aan doen om uw kind 
een ervaring te geven waar nog lang met ontzettend veel plezier aan terug-
gedacht wordt.

Let op
Deze garantie is niet van toepassing bij onvoorziene omstandigheden 
(blessures etc.)

Meer informatie op: www.4-skills.nl/programmas/4-skills-voetbaldagen/ 



14



15

De voetballers van nu kennen Rob al jaren als keeperstrainer van de 
senioren en de junioren keepers, de voetballers van de jaren ‘90 ken-
nen hem als een talentvolle keeper van het eerste elftal van Boekel 
Sport. Altijd stond hij in de hoogste jeugdelftallen en met zijn 15 jaar 
speelde hij al regelmatig bij de senioren. Een keeper in hart en nieren.

Rob al jaren keeperstrainer bij BS. Dit heeft natuurlijk met je verleden te 
maken. Van jongs af aan ben je altijd keeper geweest. Waarom ben je kee-
per geworden, wat trekt jou aan het keepersvak.
Er werd veel gevoetbald bij mij thuis door mijn broer en zijn vrienden. Ik 
moest altijd keepen omdat de anderen een stuk ouder waren en daar geen 
zin in hadden. Omdat dit goed beviel ben ik ook bij Boekel Sport keeper 
geworden. Wat mij trekt in het keepersvak is dat jij zeer belangrijk kunt zijn 
voor het team doordat jij ervoor kan zorgen dat er niet verloren wordt. Wat 
natuurlijk ook weer inhoudt dat door jou fouten ook verloren kan worden. 
Je moet als keeper daar wel met om kunnen gaan.

Het vele voetballen met oudere spelers bij jullie thuis, is dit belangrijk ge-
weest voor je ontwikkeling.
Het is heel belangrijk voor elke talentvolle keeper dat hij meer weerstand 
opbouwt door te spelen met oudere en dus fysiek sterkere spelers. Ik pro-
beer de jeugdkeepers ook zoveel mogelijk te stimuleren om aan te sluiten 
bij trainingen van oudere teams.

Op welke leeftijd ging je bij BS en in welk elftal kwam je als eerste terecht. 
In welke elftallen kwam je bij de jeugd vervolgens terecht.
Ik ben op zes of zevenjarige leeftijd bij BS begonnen en ben begonnen bij 
de Aspiranten. Vervolgens heb ik de D3, D1, C1, B1 en A1 doorlopen.

Interview met: Rob Vonk
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Met welke spelers heb je in de jeugd meestal gespeeld. Heb je nog suc-
cessen behaald.
Ik heb vaak samengespeeld met o.a. Erik van Mierlo, John van de Ven, 
Rian van Haandel en Bas Mermans. Ik ben kampioen geworden met de 
Aspiranten, D3 en 2x met de A1.

Heb jij vanaf het begin een keeperstrainer gehad en wie waren dat. Als je 
nu terug kijkt op die keeperstrainingen in de jeugd is er dan een grootver-
schil met hoe dit nu wordt aangepakt.
Ik heb vaak keeperstraining gehad van Frank Vonk. Ik denk niet dat er veel 
verschil is in de aanpak, maar sinds Frans Hoek met zijn eerste keepers 
oefenstofboek op de markt kwam, is er meer bekend over de opbouw van 
trainingen en ook verduidelijkt met beelden. Nu kan je natuurlijk ook veel 
oefenstof van het internet halen.

Frans Hoek (was oud keeper van Volendam, keeperstrainer bij Ajax, Bar-
celona en Nederlands elftal), is belangrijk geweest voor de ontwikkeling 
van de keeper, wat heeft hij nog meer toegevoegd aan het keepersvak.
Hij heeft duidelijk beschreven hoe de opbouw van een training eruit moet 
zien en op welke punten een keeper getraind moet worden. Dit heeft hij in 
zijn	boek	geïllustreerd	met	foto’s	en	tekeningen	van	specifieke	oefeningen.	
Verder heeft hij doelstellingen en de mentale aspecten van een keeper 
omschreven.

Je gaat al op vroege leeftijd naar de senioren, meteen in het eerste, klopt 
dat.
Ik ging al sinds mijn vijftiende mee als reservekeeper en heb toen ook al 
regelmatig mogen invallen. Vervolgens ben ik op mijn zeventiende in het 
eerste elftal terecht gekomen. Ik speelde toen zaterdags bij de junioren en 
zondags bij het eerste.

Is dit voor een keeper een grote stap Je wordt meteen kampioen, een goed 
begin. 
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De stap was minder groot omdat ik al jaren mee trainde en ook al diverse 
wedstrijden mee had gespeeld. Natuurlijk is er meer druk van buiten omdat 
je in het eerste elftal meer gevolgd wordt. Inderdaad werd ik in mijn eerste 
jaar direct kampioen.

Je speelde in het eerste van BS en gaat tussendoor nog een jaar naar 
Gemert, waarom? Wordt daar het keepersvak anders benaderd dan bij BS. 
Ik ben naar Gemert gegaan om mij op een hoger niveau te meten en daar-
door ook beter te worden. Ik heb toen wel een kampioenschap bij BS ge-
mist. Het keepersvak werd bij Gemert niet anders of beter benaderd dan 
bij Boekel Sport. Door samen te spelen met betere spelers ontwikkel je 
natuurlijk jezelf wel.

Keepersdag in Boekel. Frans Hoek (links) in gesprek met Tonnie 
Roijakkers, Rob Vonk en Ed de Goeij, de toenmalige doelman van 
het Nederlands elftal.
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Dan kom je terug en hoe verloopt het dan. Je hebt ook verschillende zware 
blessures gehad.
De terugkomst was niet makkelijk omdat de toenmalige trainer me echt liet 
voelen dat ik niet zomaar weer de eerste keeper zou worden. Dit was na-
tuurlijk ook omdat de keepers die kampioen waren geworden niet zomaar 
gepasseerd konden worden. Ik heb een aantal wedstrijden gemist door 
een rugblessure en in mijn laatste jaar in het eerste een meniscus operatie 
gehad. De zwaarste blessure (gescheurde kniebanden en hamstring) heb 
ik op mijn vijfenveertigste opgelopen in het derde elftal.

Aan welke eisen moet een goede keeper voldoen.
Hij moet mentaal en fysiek sterk zijn.
Goed kunnen organiseren, duidelijk coachen en aanwezig zijn.
Goed mee kunnen voetballen waarbij het niet alleen gaat om voetbaltech-
nische kwaliteiten maar zeker ook om het juiste innemen van de positie in 
het veld of doelgebied.
Hij moet beschikken over een goede vang-, val- en traptechniek.

Hoe vind je het huidige niveau van de betaald voetbalkeepers.
Het niveau is niet slecht. Ze worden vaak door de media te kritisch beoor-
deeld terwijl ze geen verstand van keepen hebben.

Wie is voor jou op het moment de beste keeper van Nederland en wie van 
de wereld. Snap jij dat Navas moest wijken voor Courtois en nu voor Don-
naruma. Navas is toch goed!
De beste keeper in Nederland op dit moment is Onana. De beste keepers 
van	de	wereld	zijn	o.a.	Neuer,	Courtois,	Ter	Stegen	en	Oblak.	Deze	kee-
pers voldoen aan alle bovenstaande eisen. Natuurlijk hebben deze kee-
pers ook slechte momenten.
Navas heeft altijd gepresteerd en daarom zou hij van mij vertrouwen moe-
ten krijgen.



20

Wie was de beste keeper van Nederland.
Jan van Beveren was mijn jeugdidool maar kan ik nu niet goed meer be-
oordelen met de kennis die nu heb. Edwin van de Sar was een goede 
sobere keeper. Hij was vooral goed in het innemen van de juiste positie en 
coachen van zijn verdediging zodat hij vaak voorkwam dat hij spectaculaire 
(onnodige) reddingen moest verrichten.

Een keeper moet tegenwoordig goed mee kunnen voetballen, maar dat 
was toch altijd al zo.
Natuurlijk zijn de spelregels in de loop van jaren gewijzigd. Het goed mee 
kunnen voetballen is zoals hierboven aangegeven meer dan alleen het 
technische gedeelte. Het is natuurlijk wel lekker wanneer je de bal met bei-
de benen zo neer kunt leggen dat er meteen een goede aanval uit ontstaat. 

Wat opvalt is dat vele betaald voetbalkeepers een stuk techniek missen. 
Een duikbal klemvast pakken lijkt uit de tijd, ze slaan vele ballen weg terwijl 
dat soms nog moeilijker is dan vangen. Of is dit dan voor de show.
Ik hamer er tijdens de training telkens weer op dat wanneer het kan de 
bal klemvast gepakt moet worden zodat de tegenstander niet alsnog een 
kans krijgt om te scoren. Voor de show is het toch veel mooier om een bal 
klemvast uit de kruising te duiken.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwaliteit van de ballen er voor een keeper 
niet beter op zijn geworden.
Inderdaad zijn de ballen veel lichter geworden, krijgen ze meer snelheid en 
maken ze onvoorspelbare bewegingen. En vervolgens roept Johan Derk-
sen dat de keepers van tegenwoordig er niets meer van kunnen wanneer 
er een bal van afstand in wordt geschoten. Hij speelde nog met die ballen 
die wanneer het regende 3 keer zo zwaar werden. Ook is het jammer dat je 
niet altijd de beelden vanuit het oogpunt van de keeper te zien krijgt zodat 
je beter kan beoordelen of de bal houdbaar is.
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De laatste jaren is de stijl van keepen duidelijk veranderd, lang blijven 
staan! (de Neuer methode). Wat vind jij hiervan.
Het lang blijven staan heeft altijd mijn voorkeur gehad, alleen de Neuer 
uitvoering	is	anders.Tijdens	1	tegen	1	situaties	op	trainingen	geef	ik	altijd	
aan alleen naar de grond te gaan wanneer je denkt de bal te kunnen on-
derscheppen. Het is belangrijk zo snel mogelijk kort op de bal te zitten en 
vervolgens de aanvaller dwingen een keuze te maken en daarop te reage-
ren. Jesse Swanenberg is daar een meester in.
Hierop train ik periodiek. Dit zou voor mijn gevoel vaker mogen en dat het 
liefst met aanvallers. 

Train jij overigens ook nog keepers in Gemert. 
Ik train op maandag de keepers van JO-17 en JO-19 van Gemert en be-
zoek ook om de week hun wedstrijden.

Je bent ook nog jarenlang leider geweest bij de jeugd bij meestal een van 
je zonen. Ze hadden (hebben) veel talent, maar het is toch niet geworden 
wat we ervan hadden verwacht.
Tieme	 is	 jammer	genoeg	gestopt.	Hij	had	een	goede	 techniek	en	 inzicht	
maar kwam fysiek iets tekort. Julian is en blijft voor mij één van de betere 
spelers van BS. Dat heeft hij in het verleden ook in het eerste laten zien. Ik 
denk dat hij nog teveel wordt afgerekend op zijn fouten in het verleden. Be-
langrijk is en dat geldt ook voor mijn keepers dat je iemand het vertrouwen 
geeft en communiceert over goede punten maar ook aangeeft wat verbe-
tert moet worden. Wanneer Julian blessurevrij blijft, ben ik ervan overtuigd 
dat zijn kans nog wel komt.

Het EK, wie wordt Europees kampioen. Ben jij een fanatieke Oranje sup-
porter.
Het EK is onvoorspelbaar en het zou me niet verassen wanneer een outsi-
der ver komt. Op het moment van schrijven ligt Nederland er al uit. 
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Ik gun het de Denen nu wel maar ik denk Italië. Ik ben meer PSV dan Ne-
derland supporter.

Wat vind je ervan dat er na het gebeuren met Christian Eriksen toch wordt 
doorgevoetbald. Wat zou jij doen.
De wedstrijd moest in ieder geval uitgespeeld worden en de Denen hebben 
ervoor gekozen dit dezelfde avond te doen omdat ze anders toch niet kon-
den slapen en dus vermoeid aan de wedstrijd op de volgende dag zouden 
moeten beginnen. Dit is achteraf misschien de verkeerde keuze geweest 
maar ze hebben zich zeer goed hersteld en heeft dit hun zo sterk gemaakt 
dat ze wel eens zouden kunnen gaan verassen.

Wie wordt de beste keeper dit tournooi.
Gianluigi Donnarumma van Italië. 

Jeugd nieuws
Beste Boekel Sport vrienden,
Na dit bijzondere seizoen, zijn we alweer bijna vergeten dat we in het begin 
nog “gewoon” gevoetbald hebben. Op 13 oktober was het echter alweer af-
gelopen: alle competities werden stilgelegd. Gelukkig mochten we daarna 
wel het veld op, maar bleef het bij trainen, trainen, onderling wedstrijdje 
voetballen en weer trainen.
De motivatie moest soms uit onze tenen gehaald worden, om toch weer 
gewoon naar het sportpark te komen. Geen èchte wedstrijden, geen ou-
ders, geen publiek, geen frietje in de kantine, allemaal anders dan anders.
Des te meer snakken we nu naar het volgende seizoen, waarin alles hope-
lijk weer normaal zal zijn. Gelukkig lijkt het nu al die kant op te gaan, want 
we mogen nog een aantal wedstrijden voor de Regio Cup gaan voetballen! 
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Jammer genoeg mag de JO19 hier niet aan meedoen; de nieuwste richtlij-
nen staan het spelen van wedstrijden toe voor kinderen t/m 17 jaar. Maar 
dit kan weer vlug veranderen, het gaat de goede kant op. Ondanks alles 
mogen we trots zijn op ons allen. Wat goed om te zien dat vrijwel iedereen 
doorgaat met voetballen en vrijwel alle teams weer zijn voorzien van lei-
ders en trainers!

Aan het einde van dit seizoen hebben de coördinatoren weer veel tijd en 
energie gestoken in de teamindelingen, zoveel mogelijk in overleg met de 
trainers en leiders. Een groot woord van dank hiervoor aan onze coördi-
natoren. Het volledige overzicht van onze coördinatoren incl. contactgege-
vens kun je vinden via de volgende link: 
https://www.boekelsport.nl/509/jeugdcordinatoren/  
 
Je zult zien dat we bij een aantal teams nog op zoek zijn naar trainers en/of 
leiders. Heb je interesse of weet je iemand die dit wil oppakken, dan horen 
we dat graag! 
Je	mag	altijd	contact	opnemen	met	de	desbetreffende	coördinator.	We	ho-
pen uiteraard dat ook deze lege plekken snel ingevuld worden, zodat we 
volgend	jaar	met	elk	team	fijn	van	start	kunnen.	

Met sportieve groet,
Roel van Lankveld
Jeugdvoorzitter v.v. Boekel Sport 
06-83256331
jeugdcommissie@boekelsport.nl
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Jeugdportret van 
Daan en Nick Verhoeven
In dit jeugdportret maken we kennis met de tweeling Daan en Nick 
Verhoeven. Zonen van Hein en Patricia Verhoeven, woonachtig in de 
Vinkenlaan 1 te Boekel.

Naam:  Daan Naam:   Nick 
Elftal:   JO-13-1 Elftal:    JO-13-1 
Leeftijd:12 jaar Leeftijd: 12 jaar 
School: Commanderij College  School: Commanderij College 
locatie Doregraaf in Gemert locatie Doregraaf in Gemert

Waarom ben je gaan voetballen? 
Daan:  het leek me leuk om in een team te spelen
Nick:   omdat het mij wel leuk leek

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport? 
Daan: 3 jaar
Nick:   3jaar
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In welke elftallen heb je gespeeld?
Daan: JO-11-5 /  JO-13-4 / JO-13-1 
Nick:   JO-11-5 /  JO-13-4 / JO-13-1

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Daan: We hebben een sterk team maar door corona hebben we weinig 
wedstrijden gespeeld.
Nick: Het gaat best goed we hebben een sterk team.

Waar speel je meestal? Is dat ook je favoriete plek? 
Daan: Ik speel het liefste in de verdediging en daar speel ik ook altijd.
Nick:  Ik speel meestal rechts achter en daar speel ik ook het liefst.

Heb je deze competitie al gescoord? 
Daan: Nee deze competitie nog niet.
Nick:  Nee we hebben amper wedstrijden gehad.

Wat vind je van jezelf wat je al goed kunt bij voetballen en wat je nog beter 
wilt gaan doen?
Daan: Ik vind mijn snelheid wel goed en ik wil beter op goal kunnen schie-
ten.
Nick: Verdedigen gaat best goed en ik wil leren beter op goal te schieten.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt? 
Daan: Nee nog niet.
Nick: Nog niet maar hoop wel 1 keer kampioen te worden.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Daan:	Trampoline	springen	en	gamen	vind	ik	leuk.
Nick: Ik vind gamen wel heel leuk en ik spring vaak op de trampoline.



26

Hoe sportief is jullie gezin? 
(Samen):Ons mama gaat regelmatig wandelen en ze sport thuis, en ons 
pap gaat drie keer in de week hardlopen. 

Wat is je favoriete club en favoriete speler? 
Daan: PSV maar ik heb niet echt een favoriete speler
Nick: PSV maar ik heb ook niet echt een favoriete speler

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit ? 
Daan: Nog een paar jaar lekker door spelen en dan zien we wel.
Nick:   Ik hoop nog een hele tijd met plezier naar voetbal te gaan.

Weet je al wat je later wilt worden? 
Daan: Ik heb nog geen idee maar misschien iets met computers.
Nick:  Weet ik nog niet.

WAT WE OOK NOG EENS TE-
GEN HEBBEN BIJ ONS IS DAT 
DE SPELERS ZO DOM ZIJN

LAATST BEL IK RIK OP, IK 
ZEG, WE SPELEN MORGEN OM 
12.00 UUR THUIS

ZEGT IE, IK HOOP NIET BIJ 
MIJ THUIS, IK WOON AL 
      ZO KRAP
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                  Cor van de Pol

Supercoop van de Pol
St Agathaplein 10, 5427 AB Boekel, 0492-323211



28Mode & Sport Kerkstraat 29, Boekel tel. 0492-322595
Schoenen Kerkstraat 44, Boekel tel. 0492-321772 
  

/vanrijbroek

Met kleding en schoenen 
van Van Rijbroek,

ben je klaar om te scoren!


